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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ง) 

 

(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2558) 
 
ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย     :    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Technology Program in Electrical Technology 
  (Continuing Program) 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Tech. (Electrical Technology) 
 
3.  วิชาเอก 
 เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย  
 5.3  การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
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  หลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยร่วมมือกับสถานประกอบการดังนี้ 

- บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรุ๊ป จ ากัด มีบริษัทในเครือ 9 บริษัท ตามเอกสารบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
เปิดด าเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 6.1  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
       ในการประชุมครั้งที่ 4 /2558 วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
 6.2  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและ 
  การฝึกอบรมวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3 /2558 เมื่อวันที่ 4 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2558 
 6.3  ได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้ใช้หลักสูตร 
  ในการประชุมครั้งที่ 6 / 2558  เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2558 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1) นักเทคโนโลยีไฟฟ้า และการใช้โปรแกรม 
 (2) ผู้ประสานงานกับวิศวกรและช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติการ 
 (3) ผู้ดูแลงานเครื่องจักรกลไฟฟ้า งานระบบควบคุม งานสื่อสารและงานเทคโนโลยีการส่องสว่าง 
 (4) ผู้ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน หรือผู้ออกแบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 (5) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝึกอบรม งานซ่อมบ ารุง งานดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
 (6) นักเทคโนโลยีไฟฟ้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม 
 (7) ประกอบอาชีพอิสระ 
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9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชนชน 

คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
การศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

1 ช านาญการ นายเลิศ  ก้านเหลือง  
3 3399 00211 XX X  

ปวส. ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ 2532 
ปทส. ไฟฟ้า วิทยาลยัช่างกลปทุมวัน 2534 
ค.อ .ม.  ไฟฟ้า  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2555 

2 ช านาญการ นางยุภาพรรณ  ก้านเหลือง  
33301 01424XX X 

ปวส. ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ 2530 
ค.อ.บ ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 2542 
ค.อ .ม.  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 ) 
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ

เศรษฐกิจและสังคมในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีรากฐานส าคัญอยู่ที่ต้นทุนประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
และศักยภาพของบุคลากรปัจจุบันการลงทุนด้วยธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น 
ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยจะเป็นอัตราใหม่ และทดแทนอัตราเดิมที่ว่างลง ในงานด้านระบบการ
วางแผน การควบคุม การปฏิบัติงานและการตรวจสอบในงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมบุคคลากรให้พร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยจะต้องมีการบริหารจัดการ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสาน ร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผน
กลยุทธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก ตรงกับความต้องการส าหรับการพัฒนา
ประเทศ 

 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาและหลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้ง
โอกาสและผลกระทบต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้า
เพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว 
และการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการน าวิชาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า มา
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สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งจะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและ
ทักษะไปสู่ประเทศท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกันการใช้อินเตอร์เน็ตท าให้มีการแพร่ขยายของข้อมูล
ข่าวสารที่ไร้พรหมแดนยากต่อการดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น เกิด
ปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดหลากหลายรูปแบบ จึง
จ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะ และจริยธรรมให้ถูกต้องในการปฏิบัติงานแก่กลุ่มวัยก าลังศึกษาการส่งเสริม
การศึกษาด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้อง
ใช้ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามล าดับขั้นตอนสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และการด าเนิน
ชีวิตด้วยความเพียร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 12.1.1  มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่สถาบันก าหนด 
 12.1.2  จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ท าหน้าที่ก ากับ ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาก าหนด
แผนการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการปัจจุบัน 
 12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน    
 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ที่มุ่งจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการที่มีคุณธรรม
และพ่ึงพาตนเองได ้
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  ไม่มี 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  ไม่มี 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าสามารถจัดการและควบคุมการท างานมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมชุมชนและสถานประกอบการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
 1.2 ความส าคัญ 
 เทคโนโลยีด้านไฟฟ้า เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า  ที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีด้านไฟฟ้า กับการด าเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พร้อม เพียงพอต่อการ
วางแผนและตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ 
 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
  1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบค านวณ
และประมาณการวางแผนควบคุมวิเคราะห์ซ่อมบ ารุงรักษาทดสอบพัฒนาให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน าเพ่ือ
แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ระบบวัดและควบคุมเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
  1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์มีวินัยในตนเองและ ให้
ความส าคัญด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ 
 1.3.3 เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานใหม่ ตามที่ สกอ. 
และ/หรือ สอศ.ก าหนด  

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จาก 
  หลักสูตรในระดับสากล และตาม 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
  อุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับ 
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
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- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
  สม่ าเสมอ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของธุรกิจ
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
  ความต้องการของผู้ประกอบ 
  การด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอในในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะความรู้  
  ความสามารถในการท างาน 
ของบัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 

 
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน     

การสอนและบริการวิชาการ         
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าไป 
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ 
  เรียน การสอนให้การท างาน  
  บริการวิชาการแก่องค์กรภาย 
  นอก 
- อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมี 
  ใบรับรองวิชาชีพในสาขาวิชาที่ 
  สอนปฏิบัติ (Workshop  
  Certification) 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

 1.1 การจัดการศึกษา 
  การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปี
การศึกษา  การจัดภาคเรียนโดยใช้ระบบทวิภาค  โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน 
และ 1 ภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18  สัปดาห์ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อน การก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ 
 
 1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  
  การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคี 
  ไม่มี 
 
 1.4 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
  1.4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
  1.4.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลอง หรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า            
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  1.4.3 รายวิชาปฏิบัติใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 
ชั่วโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  1.4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  1.4.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ  
1 หน่วยกิต 
  1.4.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  54  ชั่วโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
 
 1.5 การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 
  1.5.1 การระบุจ านวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ  น (ท-ป-ศ) 
   น    หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 
   ท     หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   ป    หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   ศ    หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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  1.5.2 การจัดชั่วโมงเรียน 
  ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ดังนั้นจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้าทั้ง
ในและนอกเวลาเรียน  โดยจ าแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจ ารายวิชา  รูปแบบและวิธีการค านวณชั่วโมง
ศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์  ดังนี้ 
   1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
   2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
   3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากน าผลหารค านวณท่ีได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษดังนี้ 
  - น้อยกว่า 0.5 ให้ตัดทิ้ง 
  - ตั้งแต่   0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 
  ทั้งนี้ ในการก าหนดชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจไม่มีการศึกษา
ค้นคว้านอกเวลา เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ วิชาโครงการ เป็นต้น โดยให้ใช้เลข  
0  แทนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน - เวลาราชการปกติ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) 
   และภาคนอกเวลา (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-21.30 น.) 
      (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.) 
   ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน–ตุลาคม 
   ภาคเรียนที่ 2 เดือน ธันวาคม–เมษายน 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 

น       ( ท  – ป – ศ ) วิธีค ำนวณ 
      ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา  =  ชั่วโมงเรียนทฤษฎี  ×  2 +  ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
     2 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 หน้า 9 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  (1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือ               
       (2) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาไฟฟ้า              
                 หรือในสาขาที่สัมพันธ์กัน กรณีเทียบโอนรายวิชาหรือ 
       (3) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอาจมีอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาที่มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน หรือไม่เพียงพอ หรือจบ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมามากกว่า 1ปี ควรมีการเรียนปรับพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ภาควิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
ก าหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน กรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
ไฟฟ้า ให้จัดอบรมก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 
 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน  
  งบประมาณ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดย
ค่าใช้จ่ายเฉพาะงบด าเนินการในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ประมาณคนละ 11,500 บาท/ปี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ค่าวัสดุ       3,000   บาท 
 2.  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์       1,000  บาท 
 3.  ค่าตอบแทน                1,500  บาท 
 4.  ค่าบริการสถานศึกษา       1,000  บาท 
 5.  ค่าสาธารณูปโภค       3,000  บาท 
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 6.  รายจ่ายอื่นๆ       2,000  บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะงบด าเนินการบัณฑิต 20 คน/ปี ประมาณ              230,000 บาท 
 

 2.7  ระบบการศึกษา 
  การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในชั้นเรียนและด าเนินการในระบบทวิภาคีและเป็นไปตาม
มาตรา 8 พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 4  
 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  1) หมวดวิชาทักษะชีวิตไม่น้อยกว่า            15  หน่วยกิต 

1.1)  ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
       (กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)   6 หน่วยกิต 
1.2)  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
       (กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)        6  หน่วยกิต 
1.3)  ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
       (กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)       3  หน่วยกิต 

  2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   30 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   15  หน่วยกิต 
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                     6 หน่วยกิต 

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
รับเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง มานับรวมหน่วยกิตในหมวดวิชาทักษะชีวิต 
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  3.1.3  รหัสวิชา 
       

 
 



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 หน้า 12 

 3.1.4 รายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน และหน่วยกิต ดังนี้ 
 

  1) หมวดวิชาทักษะชีวิต    (ศึกษาทั่วไป) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1.1)  ทักษะภาษาและการสื่อสาร 

(กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

27-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Careers)  

27-4000-1102    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Communication and Presentation)  

27-4000-1103    การเขียนรายงานในงานอาชีพ          3 (3-0-6) 
 (Report  Writing)  

27-4000-1203    ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาชีพ 3 (2-2-5)       
 (English for Presentation in Careers)  

 

1.2)  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
(กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
27-4000-1302    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3 (2-2-5) 

 (Science for Applied Technology)  
27-4000-1305    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) 

 (Science for Electrical and Electronically Technology)  
27-4000-1401   คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 

 (Mathematical for Decision Making)  
27-4000-1402   สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6)        

 (Statistics for Careers)    
 

1.3)  ทักษะทางสังคมและด ารงชีวิต 
(กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
 27-4000 -1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3 (3-0-6) 

 (Asian Community Study)  
27-4000-1502   ชีวิตและสังคม                3 (3-0-6) 

 (Life  and  society )  
27-4000-1504   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 (Environmental Development in Careers)   
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27-4000-1508   การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership)  

27-4000-1602   การยศาสตร์และจิตวิทยาความปลอดภัยในการท างาน 3 (3-0-6)        
 (Ergonomics and Psychology for work safety)  

27-4000-1611   การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน 3 (3-0-6) 
 (Health Promotion for Work)  

27-4000-1612 การจัดการความรู้ 3 (3-0-6) 
 (Knowledge Management)  

27-4000-1613 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6) 
 (Human Relations in Organization)  

   
 
  2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ             ไม่น้อยกว่า 51  หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 30 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
27-4104-2001   การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า 3 (2-3-5) 

 (Network Analysis)  
27-4104-2002   เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (2-3-5) 

 (Electrical Machines)  
27-4104-2003   ระบบควบคุม 3 (2-3-5) 

 (Control System)  
27-4104-2004    การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3-0-6) 

 (Electric Power System Analysis)  
27-4104-2005   การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 3 (2-3-5) 

 (Electrical System Design and Estimation)  
27-4104-2006   การด าเนินงานการจัดการ 3 (2-3-5) 

 (Operation Management)  
27-4104-2007   มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3 (2-3-5) 

 (Electrical Safety Standard )  
27-4104-2008   เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงทางไฟฟ้า 3 (2-3-5) 

 (Electrical Maintenance Technology)  
27-4104-2009   การจัดการพลังงานไฟฟ้า 3 (2-3-5) 

 (Electrical Energy Management)  
27-4104-2010   การป้องกันระบบไฟฟ้า  3 (2-3-5) 

 (Electrical Protection)  
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  2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ หรือจากรายวิชาที่ก าหนดรวมไม่ 
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
27-4104-2105 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง 3 (3-0-6) 

 (High Voltage Technology)  
27-4104-2109   การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ 3 (2-3-5) 

 (Automatic Process  Control )  
27-4104-2117 พลังงานทางเลือก 3 (3-0-6) 

 (Renewable Energy)  
27-4104-2118 อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า 3 (2-3-5) 

 (Devices for Electrical Energy Management)  
27-4104-2119 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการควบคุม 3 (2-3-5) 

 (Computer Programming for Controlling)  
27-4104-2128 การซ่อมบ ารุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ 3 (2-3-5) 

 (Drive System and Motor Maintenance)  
27-4104-2133 การซ่อมบ ารุงระบบควบคุม 3 (2-3-5) 

 (Control System Maintenance)  
27-4104-2134 คุณภาพก าลังไฟฟ้า 3 (3-0-6) 

 (Electrical Power Quality)  
27-4104-2136 การผลิตส่งจ่ายและจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง 3 (3-0-5) 

 (Electrical Power Generation, Transmission and 
Distribution) 

 

27-4104-2140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล 3 (2-3-5) 
 (Biofuel & Biomass)  

 
 2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
27-4104-8501 โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 6 (*-*-*) 

 (Electrical Technology Innovation Project)  
27-4104-8502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 3 (*-*-*) 

 (Electrical Technology Project 1)  
27-4104-8503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3 (*-*-*) 

 (Electrical Technology Project 2)  
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  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต    
  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
 
 

3.1.5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 การจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นักศึกษาบูรณาการความรู้  ทักษะ และ

ประสบการณ์เพ่ือแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี และพัฒนาระบบงานในสถานประกอบการในลักษณะของ
กระบวนการงานวิจัยก่อนด าเนินการต้องมีการเตรียมการ การวางแผน การสร้างความเข้าใจกับสถาน
ประกอบการ เกี่ยวกับการเขียนแผนการฝึก การวัดผลและประเมินผล ในระหว่างด าเนินการต้องมีการนิเทศ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลังการด าเนินการต้องส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์
ผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการ 

 
3.2  ชื่อ สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชนชน 

คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
การศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

1 ช านาญการ นายเลิศ  กา้นเหลือง  ** 
3 3399 00211 XX X  

ปทส. ไฟฟ้า วิทยาลยัช่างกลปทุมวัน 2534 
ค.อ .ม.  ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555 

2 ช านาญการ นางยุภาพรรณ  กา้นเหลือง ** 
33301 01424XX X 

ค.อ.บ ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 2542 
ค.อ .ม.  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557 

3 ช านาญการ นายบัญชา  ปัญญามงคล  
3 4099 00265 XX X 

อส.บ ไฟฟ้า วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2534 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2557 

4 ช านาญการพิเศษ นายสุริยันต์  พรหมคช 
3 3303 00944 XX X 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 2531 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557 

5 ช านาญการ นางมัลลิกา   สิทธิโชค 
3 3399 00047XX X 

ค.อ.บ. 
 

โทรคมนาคม 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2527 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557 
 

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชนชน 

คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
การศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

1 ช านาญการ นายเลิศ  ก้านเหลือง ** 
3 3399 00211 XX X  

ปทส. ไฟฟ้า วิทยาลยัช่างกลปทุมวัน 2534 
ค.อ .ม.  ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555 

2 ช านาญการ นางยุภาพรรณ  ก้านเหลือง** 
33301 01424XX X 

ค.อ.บ ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 2542 
ค.อ .ม.  วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2557 

3 ช านาญการพิเศษ นายสุริยันต์ พรหมคช 
3 3303 00944 XX X 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 2531 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557 

4 ช านาญการ นายบัญชา  ปัญญามงคล  
3 4099 00265 XX X 

อส.บ ไฟฟ้า วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2534 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557 

5 ช านาญการ นางมัลลิกา   สิทธิโชค 
3 3399 00047XX X 

ค.อ.บ. 
 

โทรคมนาคม 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2527 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557 
6 ช านาญการ นายภูมิกิตติ  ศิลาโชติ อส.บ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2536 

ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2551 
7 ช านาญการ นายสุรศักดิ์  บุญเอนก ปทส. ไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคอุดรธาน ี 2545 

คอม. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555 
8 ช านาญการ นายวีระวัฒน์  ภูสมหมาย ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลยัช่างกลปทุมวัน 2534 

คอม. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555 
9 ช านาญการพิเศษ นายนครินทร์  สุต๋า วท.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2522 

ค.ม. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

สถาบันราชภฎัอุบลราชธาน ี
2545 

10 ช านาญการพิเศษ นางสมบัติ  เมธาวีวินิจ ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลยัครูบุรีรัมย ์ 2524 
ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2544 

11 ช านาญการพิเศษ นายมนวรรธน์ นกอิ่ม ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาลยัครูพระนคร 2527 
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2538 

12 ช านาญการพิเศษ นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล ศษ.บ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2521 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2547 

13 ช านาญการพิเศษ ดร.สุภาพ  สัจจะสมภาร พธ.บ. การศึกษานอก
โรงเรียน 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
2532 

รป.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูน่า ประเทศอินเดีย 2535 
Ph.D สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 2555 

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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       3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

 ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชนชน 

คุณวุฒิ 
ระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ปี 
การศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

1 ช านาญการพิเศษ นายภูวดล  มิ่งขวัญ 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 2534 
วศ .ม.  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555 

2 ช านาญการ นางรัชนี  พัฒทัยสง 
 

อส.บ ไฟฟ้า วิทยาลยัเทคโนโลยีราชธานี 2544 
ค.อ.ม. ไฟฟ้า มหาวิทยาเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555 

 
4.  องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
ก าหนดรายวิชาฝึกงานทางวิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน
ในรูปแบบทวิภาคี นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไป
ฝึกงานได้ ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาเลือกเฉพาะด้านแทน 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  
   ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า 
   เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการ 
  (5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  ของปีการศึกษาที่ 2 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการใช้งาน
จริง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้
งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
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ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้าที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท า
โครงการประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงการ มีขอบเขตโครงการที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
          5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท า
โครงการ โครงการสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอชิ้นงาน และ
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ

ชิ้นงาน และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
หมวดที ่๔  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    1.1 การวัดผลการศึกษา 
      1.1.1 การวัดผลการศึกษา เป็นไปตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาคเรียน โดยให้ผลการ
ประเมินผลการศึกษาในแต่รายวิชาให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 4.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 3.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 3.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ด ี
 2.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 2.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 1.5 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
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 1.0 หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
    0 หมายถึง ผลการศึกษาตก 
     1.1.2 รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการศึกษาตามข้อ 1.1.1 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
 ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษา  
   เนื่องจากมีเวลาศึกษาต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยสถาบันพิจารณา 
   แล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย   
 ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถาบัน 
   พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยสถาบันพิจารณาแล้ว 
   เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า 
   ไม่มีเหตุผลสมควร 
 ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
 ถ.พ. หมายถึง  ถูกสั่งพักการศึกษาในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการศึกษา 
 ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายให้ท า 
           ม.ส. หมายถึง    ไม่สมบูรณ ์เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและ  
                                                  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามก าหนดด้วย 
                                              เหตุสุดวิสัย 
 ม.ท. หมายถึง   ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา  
                                             ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
 ม.ก. หมายถึง  การศึกษาโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา  
                                           ตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 
       1.1.3 ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 

(1) ได ้ ข.ร. 
(2) ได ้ ข.ป. 
(3) ได ้ ข.ส. 
(4) ได ้ ถ.ล. 
(5) ได ้ ถ.พ. 
(6) ได ้ ท. 
(7) ได ้ ม.ท.      
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    1.2   ระยะเวลาการศึกษา  
          1.2.1  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง)  ใช้เวลาการศึกษา  2  ปี
การศึกษาแต่ไม่เกิน  4  ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือใช้เวลาไม่เกิน  4  ปี
การศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
         1.2.2  การขอโอนผลการศึกษา หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท างานใน
สถานประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 
  
  
 


